
Prohlášení o zveřejnění rizika pro obchodování 

s OTC drahými kovy s Interactive Brokers Ireland 

Limited („IBIE“) 

1. Obchodování s drahými kovy je riskantní a můžete přijít o částku přesahující výši 
vašeho vkladu: Obchodování drahých kovů „over the counter“ (OTC) je vysoce riskantní 
kvůli spekulativnímu a volatilnímu trhu s těmito produkty a zahrnutému pákovému efektu 
(marži). Obchodování s těmito produkty může vést ke ztrátě prostředků vyšší hodnoty, než je 
výše vkladu na váš účet. Je nutné, abyste pečlivě zvážili svou finanční situaci a odolnost 
vůči riziku, než začnete obchodovat s drahými kovy. Neměli byste obchodovat 
s drahými kovy, pokud nejste zkušený investor s vysokou mírou odolnosti proti riziku 
a finančním zázemím, abyste překonali ztráty, pokud k nim dojde. 

2. Žádné investiční, daňové ani obchodní poradenství: IBIE neposkytuje investiční, daňové 
ani obchodní poradenství. Naše služba je „pouze provedení“. Budeme jednat pouze na 
základě vašich pokynů a nebudeme vám radit s žádnými transakcemi, ani nebudeme 
sledovat vaše obchodní rozhodnutí, abychom určili, jestli jsou vhodná nebo abychom vám 
pomohli vyhnout se ztrátám. Měli byste si zajistit vlastní finanční, právní, daňové a další 
odborné poradenství, například ohledně toho, zda jsou pro vás investice do drahých kovů 
vhodné. 

3. Drahé kovy nejsou obchodovány na regulované burze a nejsou zúčtovávány 
Zúčtovacím ústavem: OTC transakce s drahými kovy jsou transakce s IBIE jako vaší 
protistranou a nejsou obchodovány na regulované burze ani nejsou zúčtovávané centrálním 
zúčtovacím ústavem. Pravidla a ochrany obchodování a zúčtovacího ústavu se nevtahují na 
OTC obchodování drahých kovů prostřednictvím IBIE. 

4. OTC transakce drahých kovů jsou „nealokované“, což znamená, že IBIE je nebude 
„alokovat“ ani rozdělovat ve vašem zájmu konkrétní množství drahého kovu. IBIE má 
místo toho depozitní ujednání s depozitáři drahých kovů třetích stran pro skladování 
nealokovaných drahých kovů na síťovém základě pro IBIE. Drahé kovy držené na 
nealokovaném účtu nejsou oddělené od IBIE či majetku depozitářů drahých kovů, a drahé 
kovy připsané na nealokovaný účet představují pouze závazek makléře dodat drahé kovy, 
nepředstavují ale vlastnictví žádného konkrétního množství drahých kovů. 

5. Sbírka drahých kovů z trezorů depozitářů drahých kovů IBIE je na vaše náklady 
a riziko, jste výhradně zodpovědní za postupy přepravy a zabezpečení: IBIE vám obecně 
umožní převzít fyzickou dodávku základového drahého kovu na vaši žádost po dohodě 
s depozitářem drahých kovů IBIE v souladu s jejich dodacími zásadami. Fyzické dodání 
drahých kovů může vyžadovat minimální dodací množství a může zahrnovat dodatečné 
poplatky. Depozitář drahých kovů IBIE je oprávněn zvolit, jaké zábrany je třeba aktivovat. 

6. Na trzích drahých kovů jste předmětem úvěrového rizika protistrany: Protože IBIE 
vystupuje jako protistrana vašich obchodů s drahými kovy, jste vystaveni finančním 
a obchodním rizikům, včetně úvěrového rizika, spojeného s jednáním s IBIE. To znamená, 
v tomto nepravděpodobném případě, že IBIE se měla dostat do platební neschopnosti 
a neměla být schopna plnit své závazky vůči vám. 

7. Trhy drahých kovů jsou spekulativní a volatilní: Trhy drahých kovů mohou být vysoce 
volatilní. Ceny drahých kovů budou ovlivněny mimo jiné výkonem ekonomiky jako celku; 
měnícími se vztahy nabídky a poptávky po kovu; vládními, hospodářskými a obchodními 
programy a politikou; úrokovými sazbami; inflací; národními a mezinárodními politickými 
a ekonomickými událostmi; a převládajícími psychologickými charakteristikami relevantního 
trhu. 

8. Příklad pákových ztrát a ztrát marže na drahých kovech: Využívání pákového efektu 
a marže znamená, že můžete mít ztrátu, která je vyšší než částka vložená na váš účet, pokud 
se cena drahých kovů pohybuje výrazně proti vám. Na příklad, pokud koupíte pozici v drahém 
kovu za cenu 100 000 EUR, a požadovaná marže je 10 %, budete požádáni o vložení 
10 000 EUR jako marže. Pokud poté klesne hodnota drahého kovu na 80 000 EUR, přijdete 
o svůj původní vklad 10 000 EUR, plus dodatečných 10 000 EUR, které budete muset zaplatit 
IBIE (mimo provize, spready a finanční náklady). 

9. IBIE má právo vyrovnat vaše pozice bez oznámení v případě nedostatku marže: Musíte 
sledovat svůj účet, aby za všech okolností obsahoval dostatečný kapitál pro splnění 
požadavků IBIE ohledně marže. IBIE vám nemusí oznamovat jakékoli selhání při plnění 
požadavků na marži dříve, než uplatní svá práva podle smlouvy, kterou s vámi uzavřela, 



mimo jiné včetně svého práva na zlikvidování pozic na vašem účtu/účtech. Na rozdíl od 
praktik některých jiných makléřů a prodejců, kteří umožňují „ochranné období“ pro 
vyrovnání marže, IBIE obecně nebude vydávat výzvy k vyrovnání marže; obecně vám 
neumožní ochranné období na splnění denních či jiných rozdílů marže; a je oprávněna 
vyrovnat pozice vašeho účtu bez prodlení, aby uspokojila své požadavky na marži, a to 
bez předchozího oznámení. Nemůžete předpokládat, že vás obecná politika IBIE ohledně 
zlikvidování pozic s deficitem marže ochrání před ztrátou vyšší částky, než jakou jste s IBIE 
vložili. Kromě jiného se trhy mohou „propadnout“ a IBIE nemusí být schopná uzavřít na ceně, 
která zabrání ztrátám větším než váš maržový vklad. IBIE navíc může podle vlastního 
uvážení zpozdit nebo se rozhodnout nelikvidovat pozici s maržovým deficitem. Pokud se 
chcete vyhnout dalším ztrátám na jakékoli pozici drahých kovů, musíte pozici uzavřít 
sami a nespoléhat, že to udělá IBIE. 

10. IBIE má právo kdykoli změnit nebo zvýšit své požadavky na marži: Abychom ochránili 
firmu a naše klienty, může IBIE změnit požadavky ohledně marže jakýmkoli nebo všem 
klientům, na jakémkoli otevření nebo nových pozicích kdykoli podle uvážení IBIE. Pokud 
zvýšíme naše požadavky na marži, může vám to bránit v přidávání pozic nebo zajištění 
stávajících pozic. Pokud se požadavky na marže zvýší na vašich stávajících drahých kovech, 
budete muset předem vložit další kapitál, jinak mohou být vaše pozice zlikvidovány. 

11. Drahé kovy nesou riziko likvidity: IBIE není povinna kdykoli poskytnout nabídky na jakýkoli 
drahý kov, ani nezaručuje trvalou dostupnost nabídek či obchodů jakéhokoli drahého kovu. 
IBIE může přestat kdykoli, podle vlastního uvážení, nabízet drahé kovy a/nebo přestat 
zadávat nové transakce s drahými kovy. Kromě dalších nákladů na obchodování 
s drahými kovy budete platit provize, spready a poplatky za financování: IBIE si bude 
účtovat provize z vašich obchodů s drahými kovy. Navíc zaplatíte spread za transakce 
s drahými kovy, což znamená, že cena, kterou zaplatíte za nákup drahých kovů, bude 
obecně o nějakou částku vyšší než teoretická tržní hodnota drahých kovů a cena, kterou 
obdržíte při prodeji drahých kovů bude obecně o něco nižší než teoretická tržní hodnota 
drahého kovu. Zaplatíte také poplatky za přepravu na svých dlouhých pozicích drahých kovů 
a poplatky za výpůjčky na krátkých pozicích. Všechny tyto náklady sníží celkovou návratnost 
(nebo zvýší ztrátu) vaší investice do drahých kovů. 

12. Riziko fluktuace cizí měny: Když obchodujete s drahým kovem, který je denominován v jiné 
měně, než je základní měna nebo měna, kterou máte uloženou na svém účtu IBIE, všechny 
marže, zisky, ztráty, finanční úvěry a debety ve vztahu k tomuto drahému kovu se počítají za 
použití měny, ve které je drahý kov denominován. Vaše zisky nebo ztráty tak budou dále 
ovlivněny kolísáním směnných kurzů mezi měnou účtu a měnou, ve které je drahý kov 
denominován. IBIE aplikuje „srážku“ marže, aby odrážela toto riziko, a tím se zvýší 
požadavek na marži drahých kovů. 

13. Riziko fluktuace úrokové sazby: Úrokové sazby kolísají, což ovlivní přepravní a výpůjční 
poplatky, které budete platit za své pozice drahých kovů. 

14. Riziko regulačních a daňových změn: Změny v oblasti daní a dalších zákonů, vládních, 
fiskálních, měnových a regulačních politik mohou mít nepříznivý dopad na hodnotu vašich 
drahých kovů, daň, kterou platíte za drahé kovy, a celkovou návratnost drahých kovů. 

15. IBIE má právo opravit obchodní chyby: IBIE může zrušit, upravit nebo uzavřít transakce 
s drahými kovy poté, co vás vyzve k opravení chyb, mimo jiné včetně technických chyb na 
platformě IBIE a transakcí s drahými kovy, které odůvodněně nesouvisí se správnou tržní 
cenou. 

16. Možná nebudete schopni zkrátit pozici drahých kovů nebo můžete trpět vynuceným 
uzavřením otevřené krátké pozice: V závislosti na regulačních omezeních, tržních 
podmínkách nebo jiných faktorech může nebo nemusí být povolen krátký prodej drahých 
kovů. Dále si IBIE vyhrazuje právo kdykoli podle svého vlastního uvážení uzavřít vaši 
otevřenou krátkou transakci s drahými kovy tím, že po vás bude požadovat nákup drahých 
kovů nebo vydání příkazu IBIE pro váš účet k nákupu drahých kovů. 

17. Riziko narušení nebo přerušení přístupu k elektronickým systémům a službám IBIE: 
IBIE při poskytování služeb klientům spoléhá na počítačový software, hardware 
a telekomunikační infrastrukturu a sítě. Bez těchto systémů nemůže IBIE tyto služby 
poskytovat. Tyto počítačové systémy a služby, například ty, které používá IBIE, jsou ze své 
podstaty citlivé na narušení, zpoždění nebo selhání, což může způsobit ztrátu přístupu 
k obchodní platformě IBIE nebo to může způsobit, že IBIE nebude schopna poskytovat 
nabídky nebo obchodování s drahými kovy, nebo to může negativně ovlivnit jakýkoli nebo 
všechny aspekty služeb IBIE. Na základě smlouvy IBIE se zákazníkem 



přijímáte systémy a služby IBIE „tak, jak jsou“, a naše odpovědnost vůči vám je omezená. 
Kromě svého účtu IBIE musíte dodržovat také alternativní obchodní ujednání pro provádění 
svých příkazů v případě, že elektronický systém a služby IBIE nejsou k dispozici. 


